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Høsterkøb den 30. november 2016
Vedr.: Høringssvar vedr. Rapport om ”Ansvarsfordeling i sager om dyrs
transportegnethed”
DOSO finder, at der i rapporten gives en god gennemgang af problemstillingerne samt
gældende EU og national lovgivning. DOSO noterer sig, at en del af interessenternes
indsigelser over for gældende praksis viser manglende kendskab til gældende lovbaggrund og
finder, at rapporten kan tjene til en bedre forståelse af denne sammenhæng. DOSO finder det
vigtigt, at Danmark fortsat fuldt ud lever op til EU-lovgivningen og intentionerne bag denne.
Uddannelse og optræning
DOSO finder, at uddannelse er meget vigtig for at sikre, at alle de personer, der har med dyrs
transport at gøre, har den fornødne uddannelse og viden til at kunne sikre hensyn til
dyrevelfærden.
DOSO ser gerne, at der i tillæg til uddannelse indgår en in-service optræning, hvor den
nyuddannede får lejlighed til et par gange at være ude sammen med en erfaren medarbejder,
før han/hun selv skal forestå transporter. Dette vil efter vores opfattelse sikre dyrene endnu
bedre, mindske tvivlsspørgsmål og frem for alt give en bedre udbygning af det, som
vedkommende har lært på kurset. DOSO skal derfor opfordre Fødevarestyrelsen til at foreslå
erhvervet, at man frivilligt sikrer en sådan in-service optræning.
Vejledning om transportegnethedsvurdering
DOSO kan tilslutte sig, at det er vigtigt, at der fra Fødevarestyrelsen foreligger en så
opdateret, detaljeret og let forståelig vejledning som muligt, og at denne indgår i AMUkurserne.
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Ansvarsfordeling
DOSO finder, at det - som det er tilfældet i nuværende lovgivning - også fremover er vigtigt,
at det påhviler alle aktører, at sikre beskyttelse af dyrs velfærd under transporten. DOSO har
tillid til, at domstolene i den enkelte sag vil være i stand til at vurdere, om der i henhold til
almindelig retspraksis har været formildende omstændigheder, som bør indgå ved udmåling af
straf. DOSO kan dog tilslutte sig, at Fødevarestyrelsen, som foreslået i rapporten, undersøger,
om der er grundlag for at indføre differentierede regler f.eks. i forbindelse med skjulte
transportegnethedsskader.
Dyrlægeattests betydning for ansvarsfordeling
DOSO finder ikke, at attest fra privat praktiserende dyrlæge pr automatik skal fritage øvrige
aktører fra deres ansvar. Dyrlægen har ikke nødvendigvis fuldt kendskab til gældende regler
og praksis. Endvidere er dyrlægen formodentlig ikke tilstede ved lastningen og har derfor ikke
fuldt billede af dyrenes aktuelle tilstand. Endelig kan relationerne mellem landmand og den
privat praktiserende dyrlæge have indflydelse på dyrlægens vurderinger.
Med venlig hilsen
DOSO
Peter Mollerup
Formand

Biolog Birgith Sloth
Rådgivende konsulent for DOSO
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